
MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om in Casa Ametza te overnachten. In samenwerking met Provincie Antwerpen stelde 

Toerisme voor Autisme een stappenplan op om dit verblijf voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je dit 

stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar de accommodatie te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Daarnaast 

zijn er ook verschillende overnachtingsmogelijkheden. Je selecteert de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken 

of online zal raadplegen. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je in de volgende fase niets mist. 

Vervolgens kan je de pagina’s die je in de vorige stap selecteerde afdrukken als je dat wil. Dit hoeft niet. Je kan het 

stappenplan ook online doornemen. Je drukt eventueel ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. Als 

je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de pagina’s niet door elkaar 

geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet.

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippenlijn in 

het begin in wanneer je zal verblijven in de accommodatie en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en 

vul je alle stippellijnen in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder 

staat en tekent dat uur op de klok. 

Nu kan je echt beginnen met je verblijf voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent 

om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit doe 

je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem je dit best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct interpreteren 

en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je 

verblijf. Dit is echter geen vereiste om je verblijf te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid. Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en Casa Ametza 

wensen je alvast een fijne overnachting! Mocht je achteraf feedback hebben over je overnachting of het 

stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be.
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik op vakantie naar Brasschaat. Ik verblijf in Casa Ametza. Dit is een vakantieverblijf in Brasschaat. 

Veel mensen vinden een verblijf in dit vakantieverblijf leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien 

in dit vakantieverblijf. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Brasschaat. Dit is een gemeente in de provincie Antwerpen. Brasschaat is op de kaart 

aangeduid met de rode pin. 

Ik vertrek op vakantie op ……………………………………………………………………………………………………(datum).

Ik keer terug van vakantie op……………………………………………………………………………………………… (datum).

Tijdens mijn vakantie verblijf ik in Casa Ametza. Dit vakantieverblijf ligt in het gemeentepark van Brasschaat.

Ik zal ……….. keer slapen in dit vakantieverblijf. 

…………………….………………................…………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee naar 

Casa Ametza.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar Casa Ametza zal ik enkele mails ontvangen. De eerste mail 
krijg ik kort nadat ik mijn verblijf geboekt heb. Dit is de reserveringsbevestiging. 
Bij deze eerste mail zit ook een voorschotfactuur voor 30% van het 
totaalbedrag. Bij deze eerste mail zit ook het huishoudelijk reglement.

3 maanden voor ik naar Casa Ametza vertrek krijg ik een tweede mail. Bij deze 
mail zit de restfactuur voor 70% van het totaalbedrag, alsook de waarborg en 
eventuele bestelde extra’s. Indien ik in het groepsverblijf overnacht, krijg ik nog 
een informatiebundel opgestuurd in bijlage.

VOOR MIJN VERTREK
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Het kan zijn dat ik last minute heb gereserveerd. Dat wil zeggen dat ik 
maximum drie maanden op voorhand heb geboekt. Dan krijg ik alle informatie 
in dezelfde mail. Dat wil zeggen de volledige factuur, het huishoudelijk 
reglement en de informatiemap voor groepen.

Bij de eerste mail zit een voorschotfactuur en een factuur voor de waarborg. 
De waarborg krijg ik na mijn verblijf terug. Als ik iets moet betalen tijdens mijn 
verblijf, wordt dit van de waarborg afgetrokken. Als ik langer dan 3 maanden op 
voorhand reserveer betaal ik eerst een voorschot van 30%. 
3 maanden voor ik naar Casa Ametza vertrek krijg ik dan een tweede factuur 
voor de rest van het bedrag.



INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Er is gratis wifi aanwezig in Casa Ametza. De wificode krijg ik wanneer ik 
aankom in Casa Ametza.

VOOR MIJN VERTREK
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Ik breng zelf lakens en handdoeken mee. 
In Casa Ametza kan ik wel een lakenpakket 
huren als ik dat wil. Dat kost 6 euro per pakket.

Ik breng zelf een 
keukenhand-
doek, spons, 
afwaszeep en/
of afwasblokjes 
mee.



VERTREKUUR EN REISTIJD

Ik kan inchecken in Casa Ametza vanaf 17 uur. Ik kan ook later inchecken als ik 
dat wil. Op voorhand laat ik weten wanneer ik ongeveer zou aankomen bij Casa 
Ametza. Dat kan door een mail te sturen naar vakantie@caza-ametza.be of te 
bellen naar het nummer 03/653 45 28.

Het is tijd om te vertrekken naar Casa Ametza. Ik doe mijn best om te 

vertrekken om …….……….................… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.

IK VERTREK NAAR CASA AMETZA
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De route naar Casa Ametza duurt ongeveer ……………………………………………….. 

(reistijd). Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er 

later zal zijn. Dat is oké.



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Ik ga met de trein naar Casa Ametza. 

Ik kan mijn treinrit opzoeken op deze website: www.nmbs.be.

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

Ik stap over in het station van …………………………………………………… 

of in de stations van ....................................................................

......................................................................................................

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. Ik stap uit in het station van 

..........………………………….......................................................………. 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Wanneer ik van de trein ben gestapt, stap ik naar de bushalte 

van de bus met nummer ………………….

Ik stap op de bus. 

Ik moet ongeveer ……….. minuten meerijden met de bus. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………..
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HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik ongeveer ……….. 
minuten wandelen tot de ingang van Casa Ametza. 

Als ik via het Gemeentepark wandel, volg ik het pad naar het 
zwembad en Casa Ametza. Dan zijn er geen wegwijzers om te 
volgen. 

Ik kan wandelen via de parking of 
via het Gemeentepark. 

Ik volg de pijlen naar Casa Ametza.



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Casa Ametza ligt naast het zwembad Sportoase.



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Ik ga met de auto naar Casa Ametza. Ik ga niet met de auto op de 
foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO

Ik volg de pijlen naar Casa Ametza.
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Ik kom aan bij de parking van Casa Ametza. 

Hier mag ik mijn auto parkeren. 



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

IK GA MET DE AUTO
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Om mijn auto uit te laden mag ik even een stukje verder rijden 
via deze weg. 

Op het einde van de weg kom ik bij Casa Ametza. 

Hier mag ik mijn auto parkeren om de auto uit te laden.

Daarna rij ik terug naar de grote parking. 



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Ik ga met de bus naar Casa Ametza. Ik wandel naar de bushalte 

van bus …………. (busnummer). Ik stap op de bus. De rit duurt 

ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………….

IK GA MET DE BUS

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik nog …………........….. 
minuten stappen tot het onthaal van Casa Ametza. 
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Ik kan wandelen via de parking of 
via het Gemeentepark. 

Als ik via het Gemeentepark wandel, volg ik het pad naar het 
zwembad en Casa Ametza. 



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

IK GA MET DE BUS

Casa Ametza ligt naast het zwembad Sportoase.
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HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Ik ga met de fiets naar Casa Ametza. 

IK GA MET DE FIETS

Ik volg de pijlen naar Casa Ametza.
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Ik kom aan bij Casa Ametza.

Bij Casa Ametza is een fietsenstalling aan de linkerkant van de 
gebouwen. Hier heb ik een sleutel voor nodig. Ik moet dus eerst 
inchecken. 



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Ik fiets naar de receptie van Casa Ametza. Ik zet mijn fiets hier 
even aan de kant tot ik heb ingecheckt. Daarna kan ik mijn fiets 
naar de fietsenstalling brengen.

IK GA MET DE FIETS

17



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Ik ga te voet naar Casa Ametza.

IK GA TE VOET
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Als ik via het Gemeentepark wandel, volg ik het pad naar het 
zwembad en Casa Ametza. Dan zijn er geen wegwijzers om te 
volgen.  

Ik kan wandelen via de parking of 
via het Gemeentepark. 

Ik volg de pijlen naar Casa Ametza.



HOE GA IK NAAR CASA AMETZA?

Casa Ametza ligt naast het zwembad Sportoase.

IK GA TE VOET
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IK KOM AAN BIJ CASA AMETZA: WAT NU?

Ik kom aan bij Casa Ametza. 

AANKOMST

Ik ga eerst naar het onthaalgebouw om in te checken. 
Het onthaalgebouw is aan de rechterkant van Casa Ametza. 
Ik wandel onder het afdak verder.

Aan mijn rechterkant is een schuifdeur. Ik ga door de schuifdeur 
naar binnen. 

Als de schuifdeur niet open gaat, bel ik aan. De bel is aan de 
linkerkant van de schuifdeur.
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IK KOM AAN BIJ CASA AMETZA: WAT NU?

Ik ga door de tweede schuifdeur verder.

AANKOMST

Aan de linkerkant is de receptie. Ik klop aan. 

Ik wacht geduldig tot een medewerker van het vakantieverblijf 
komt.

Dit zijn Dieter en Kathy. Zij zijn 
medewerkers bij Casa Ametza. 
Eén van hen zal mij welkom 
heten bij Casa Ametza.
Soms kan het zijn dat Dieter en 
Kathy druk bezig zijn. 
Dan zal iemand anders mij 
begroeten. Dat is oké. 
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IK KOM AAN BIJ CASA AMETZA: WAT NU?

Ik begroet de medewerker. Ik zeg mijn naam en waarom ik hier 
ben. 

De medewerker van Casa Ametza geeft me uitleg over het 
vakantieverblijf. Hij/zij gaat mee naar mijn vakantieverblijf en 
geeft me een rondleiding.

Tot slot krijg ik de sleutel van mijn 
vakantieverblijf. Ik krijg 2 exemplaren van 
dezelfde sleutel. Op de sleutel staat de kleur 
van mijn vakantieverblijf. De sleutel kan er 
anders uitzien dan op de foto. Dat is oké.  
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AANKOMST

Als ik dat wil, kan ik ook een sleutel krijgen voor het tuinpoortje. 
Dan vraag ik dit aan de medewerker van Casa Ametza. 
Deze sleutel wordt niet standaard meegegeven. 



IK KOM AAN BIJ CASA AMETZA: WAT NU?

Als ik iets niet begrijp, kan ik altijd vragen om meer uitleg.

AANKOMST

De uitleg is gedaan. Ik neem afscheid van de medewerker. Ik kan 
nu mijn valies uitpakken.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA
IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

DE TUIN

OVERIGE FACILITEITEN RONDOM CASA AMETZA

AFVALSORTERING

DE FIETSENSTALLING

AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM CASA AMETZA
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In Casa Ametza zijn 6 vakantieverblijven. Elk vakantieverblijf heeft 
een kleur. Deze kleur komt overeen met de voordeur en de 
kleuren in het vakantieverblijf.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Alle vakantieverblijven liggen naast elkaar. Ik verblijf in het grijze 
vakantieverblijf. Dit is een prikkelarm vakantieverblijf. Dat wil 
zeggen dat het een rustig vakantieverblijf is met weinig prikkels.

Dit is de voordeur van het grijze vakantieverblijf.

Om de deur te openen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel hou ik 
voor het zwarte bakje boven de deurklink. Zo zal het slot 
opengaan. Ik kan nu de deur openen via de deurklink.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Als er al iemand in het vakantieverblijf is, kan ik ook altijd 
aanbellen.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Ik ben in het grijze vakantieverblijf.

Dit is een vakantieverblijf voor 4 personen.

Links van de voordeur is de keuken.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de keuken staat een microgolfoven. 

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Op het aanrecht is een elektrische kookplaat. Op deze kookplaat 
kunnen 4 potten of pannen staan.

Naast de kookplaat is de gootsteen.
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Op het aanrecht staan ook een waterkoker en koffiezetapparaat.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Onder het aanrecht staan de vuilbakken. Ik doe mijn best om te 
sorteren tijdens mijn verblijf. Op de verschillende vuilbakken staan 
afbeeldingen van wat er in welke vuilbak moet.

Onder het aanrecht is een vaatwasmachine. Ik breng zelf 
afwasblokjes mee om in de vaatwas te steken.

In de lade onder het aanrecht 
ligt het bestek.
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In een andere lade kan ik de kookpotten en pannen vinden.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de kasten boven het aanrecht 
staan glazen, borden, tassen, 
kommen en zoveel meer.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Tegenover de keuken aan de rechterkant van de voordeur zijn nog 
meer kasten. 
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In deze kasten kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

In één van de kasten staat een doos met speelgoed. Ik mag met dit 
speelgoed spelen tijdens mijn verblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Achter 1 van de deuren in deze kast zit een koelkast. In deze 
koelkast is een klein diepvriesvak.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

In het midden van de ruimte staat een keukentafel. Aan deze tafel 
staan 4 stoelen.

Achter de eettafel is de zithoek. In de zithoek staan 2 salontafels, 
enkele zetels, een lamp en plant.

30

In de kast zit ook kuismateriaal. Er is een stofzuiger, borstel, 
emmer, dweil en trekker.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de zetels liggen enkele kussens.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF
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In de zithoek is een televisie.

Deze televisie kan ik verdraaien zoals ik wil. Ik ben voorzichtig 
wanneer ik de televisie verdraai.

Aan de muur in de zithoek hangt een schilderij.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF
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Naast de televisie is een plank. Op deze plank ligt een 
informatiemap.

In deze informatiemap staat meer informatie over mijn verblijf, 
de wificode en activiteiten die ik in de buurt van Casa Ametza kan 
doen. 

Via de schuifdeur in de zithoek kan ik naar het terras en de tuin 
gaan. Ik kan meer lezen over het terras en de tuin op pagina 131 
van het stappenplan. 

Er zijn 2 deuren aan de rechterkant van de kamer. Dit zijn de 
deuren naar de slaapkamers en badkamer. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de eerste deur. Via deze deur ga ik naar de eerste
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF
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Dit is de eerste slaapkamer.

In deze slaapkamer staan 2 enkele bedden.

Als ik lakens gehuurd heb bij Casa Ametza zullen deze op mijn bed 
klaarliggen. Deze kunnen er anders uitzien dat op de foto 
hiernaast. Dat is oké. Ik zal zelf mijn bed nog moeten opmaken. Ik 
kan ook vragen aan een begeleider om mij te helpen.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan 
deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Naast de kast staat een wasrek.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Aan de muur hangt een kapstok.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

In deze kamer is een groot raam.

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

35



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de tweede deur. Via deze deur ga ik naar de tweede 
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Dit is de tweede slaapkamer.
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In deze slaapkamer staat een eenpersoonsbed. 

In deze slaapkamer staat ook een zorgbed. Als ik nog een zorgbed 
nodig heb, laat ik dit op voorhand weten aan de medewerker van 
Casa Ametza.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.
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In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In deze slaapkamer is een groot raam. Dit raam kijkt uit op het 
terras en de tuin.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.
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Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

Dit is de badkamer. De badkamer is tussen de 2 slaapkamers. Het 
licht in de badkamer gaat automatisch aan als ik in de badkamer 
binnen kom.

De deuren van de badkamer zijn 
schuifdeuren. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Ik kan de deuren van de badkamer op slot doen als ik dat wil.

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Aan de ene kant van de badkamer zijn 2 lavabo’s, een kast en een 
grote spiegel.
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Aan de andere kant van de badkamer is een toilet.

Er is ook een douche aan de andere kant van de badkamer. 
Deze douche heeft een losse douchekop en is rolstoeltoegankelijk. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

In de douche is een stoeltje dat ik kan openklappen. 

De tegels in de badkamer zijn wit.
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De ventilator in de badkamer heeft 3 standen. Ik kan zelf kiezen op 
welke stand ik de ventilator zet.

Dit is de voordeur van mijn vakantieverblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Deze voordeur kan ik op slot doen met een gewone sleutel. Als ik 
dat wil, vraag ik aan de medewerker van Casa Ametza of ik deze 
sleutel mag hebben. Deze sleutel zit niet standaard op de deur als 
ik toekom. Als ik de sleutel heb gekregen, laat ik deze altijd op de 
deur zitten. Zo hou ik rekening met de brandveiligheid.

Sommige muren in mijn 
vakantieverblijf zijn wit. 
Andere muren bestaan uit licht 
hout.

41

De vloer bestaat uit beige tegels met grijze spikkels.

Ik kan terug naar buiten gaan via de glazen voordeur.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GRIJZE VAKANTIEVERBLIJF

Als ik het vakantieverblijf verlaat, kan ik bijna alle lichten uitdoen 
met de grote schakelaar aan de rechterkant. Er is 1 licht dat niet 
uitgaat als ik op deze knop druk. Daarom moet ik ook altijd op de 
kleine schakelaar drukken.

42



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In Casa Ametza zijn 6 vakantieverblijven. Elk vakantieverblijf heeft 
een kleur. Deze kleur komt overeen met de voordeur en de 
kleuren in het vakantieverblijf.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Alle vakantieverblijven liggen naast elkaar. Ik verblijf in het 
turquoise vakantieverblijf. 

Dit is de voordeur van het turquoise vakantieverblijf.

Om de deur te openen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel hou ik 
voor het zwarte bakje boven de deurklink. Zo zal het slot 
opengaan. Ik kan nu de deur openen via de deurklink.

43



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Als er al iemand in het vakantieverblijf is, kan ik ook altijd 
aanbellen.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Ik ben in het turquoise vakantieverblijf.

Dit is een vakantieverblijf voor 4 personen.

Links van de voordeur is de keuken.

44



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de keuken staat een microgolfoven. 

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Op het aanrecht is een elektrische kookplaat. Op deze kookplaat 
kunnen 4 potten of pannen staan.

Naast de kookplaat is de gootsteen.

45

Op het aanrecht staan ook een waterkoker en koffiezetapparaat.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Onder het aanrecht staan de vuilbakken. Ik doe mijn best om te 
sorteren tijdens mijn verblijf. Op de verschillende vuilbakken staan 
afbeeldingen van wat er in welke vuilbak moet.

Onder het aanrecht is een vaatwasmachine. Ik breng zelf 
afwasblokjes mee om in de vaatwas te steken.

In de lade onder het aanrecht 
ligt het bestek.

46

In een andere lade kan ik de kookpotten en pannen vinden.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de kasten boven het aanrecht staan glazen, borden, tassen, 
kommen en zoveel meer.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Tegenover de keuken aan de rechterkant van de voordeur zijn nog 
meer kasten. 

47

In deze kasten kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

In één van de kasten staat een doos met speelgoed. Ik mag met dit 
speelgoed spelen tijdens mijn verblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Achter 1 van de deuren in deze kast zit een koelkast. In deze 
koelkast is een klein diepvriesvak.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

In het midden van de ruimte staat een keukentafel. Aan deze tafel 
staan 4 stoelen.

Achter de eettafel is de zithoek. In de zithoek staan 2 salontafels, 
enkele zetels, een lamp en plant.

48

In de kast zit ook kuismateriaal. Er is een stofzuiger, borstel, 
emmer, dweil en trekker.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de zetels liggen enkele kussens.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

49

In de zithoek is een televisie.

Deze televisie kan ik verdraaien zoals ik wil. Ik ben voorzichtig 
wanneer ik de televisie verdraai.

Aan de muur in de zithoek hangt een schilderij.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

50

Naast de televisie is een plank. Op deze plank ligt een 
informatiemap.

In deze informatiemap staat meer informatie over mijn verblijf, 
de wificode en activiteiten die ik in de buurt van Casa Ametza kan 
doen. 

Via de schuifdeur in de zithoek kan ik naar het terras en de tuin 
gaan. Ik kan meer lezen over het terras en de tuin op pagina 131 
van het stappenplan. 

Er zijn 2 deuren aan de rechterkant van de kamer. Dit zijn de 
deuren naar de slaapkamers en badkamer. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de eerste deur. Via deze deur ga ik naar de eerste
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

51

Dit is de eerste slaapkamer.

In deze slaapkamer staan 2 enkele bedden.

Als ik lakens gehuurd heb bij Casa Ametza zullen deze op mijn bed 
klaarliggen. Deze kunnen er anders uitzien dat op de foto 
hiernaast. Dat is oké. Ik zal zelf mijn bed nog moeten opmaken. Ik 
kan ook vragen aan een begeleider om mij te helpen.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan 
deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Naast de kast staat een wasrek.

52



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Aan de muur hangt een kapstok.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

In deze kamer is een groot raam.

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

53



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de tweede deur. Via deze deur ga ik naar de tweede 
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Dit is de tweede slaapkamer.

54

In deze slaapkamer staat een eenpersoonsbed. 

In deze slaapkamer staat ook een zorgbed. Als ik nog een zorgbed 
nodig heb, laat ik dit op voorhand weten aan de medewerker van 
Casa Ametza.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

55

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In deze slaapkamer is een groot raam. Dit raam kijkt uit op het 
terras en de tuin.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

56

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

Dit is de badkamer. De badkamer is tussen de 2 slaapkamers. Het 
licht in de badkamer gaat automatisch aan als ik in de badkamer 
binnen kom.

De deuren van de badkamer zijn 
schuifdeuren. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Ik kan de deuren van de badkamer op slot doen als ik dat wil.

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Aan de ene kant van de badkamer zijn 2 lavabo’s, een kast en een 
grote spiegel.

57

Aan de andere kant van de badkamer is een toilet.

Er is ook een douche aan de andere kant van de badkamer. 
Deze douche heeft een losse douchekop en is rolstoeltoegankelijk. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

In de douche is een stoeltje dat ik kan openklappen. 

De tegels in de badkamer zijn wit.

58

De ventilator in de badkamer heeft 3 standen. Ik kan zelf kiezen op 
welke stand ik de ventilator zet.

Dit is de voordeur van mijn vakantieverblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Deze voordeur kan ik op slot doen met een gewone sleutel. Als ik 
dat wil, vraag ik aan de medewerker van Casa Ametza of ik deze 
sleutel mag hebben. Deze sleutel zit niet standaard op de deur als 
ik toekom. Als ik de sleutel heb gekregen, laat ik deze altijd op de 
deur zitten. Zo hou ik rekening met de brandveiligheid.

Sommige muren in mijn 
vakantieverblijf zijn wit. 
Andere muren bestaan uit licht 
hout.

59

De vloer bestaat uit beige tegels met grijze spikkels.

Ik kan terug naar buiten gaan via de glazen voordeur.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET TURQUOISE VAKANTIEVERBLIJF

Als ik het vakantieverblijf verlaat, kan ik bijna alle lichten uitdoen 
met de grote schakelaar aan de rechterkant. Er is 1 licht dat niet 
uitgaat als ik op deze knop druk. Daarom moet ik ook altijd op de 
kleine schakelaar drukken.

60



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In Casa Ametza zijn 6 vakantieverblijven. Elk vakantieverblijf heeft 
een kleur. Deze kleur komt overeen met de voordeur en de 
kleuren in het vakantieverblijf.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Alle vakantieverblijven liggen naast elkaar. Ik verblijf in het rode 
vakantieverblijf. Dit is het vakantieverblijf voor mensen met een 
visuele beperking. Dat wil zeggen dat de kookplaat draaiknoppen 
heeft en er rond de stopcontacten en de lichtshakelaars zwarte 
omlijstingen voor extra contrast. Ook mensen zonder een visuele 
beperking kunnen in dit vakantieverblijf overnachten. 

Dit is de voordeur van het rode vakantieverblijf.

Om de deur te openen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel hou ik 
voor het zwarte bakje boven de deurklink. Zo zal het slot 
opengaan. Ik kan nu de deur openen via de deurklink.

61



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Als er al iemand in het vakantieverblijf is, kan ik ook altijd 
aanbellen.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Ik ben in het rode vakantieverblijf.

Dit is een vakantieverblijf voor 4 personen.

Links van de voordeur is de keuken.

62



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de keuken staat een microgolfoven. 

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Op het aanrecht is een elektrische kookplaat met draaiknoppen. 
Op deze kookplaat kunnen 4 potten of pannen staan.

Naast de kookplaat is de gootsteen.

63

Op het aanrecht staan ook een waterkoker en koffiezetapparaat.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Onder het aanrecht staan de vuilbakken. Ik doe mijn best om te 
sorteren tijdens mijn verblijf. Op de verschillende vuilbakken staan 
afbeeldingen van wat er in welke vuilbak moet.

Onder het aanrecht is een vaatwasmachine. Ik breng zelf 
afwasblokjes mee om in de vaatwas te steken.

In de lade onder het aanrecht 
ligt het bestek.

64

In een andere lade kan ik de kookpotten en pannen vinden.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de kasten boven het aanrecht staan glazen, borden, tassen, 
kommen en zoveel meer.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Tegenover de keuken aan de rechterkant van de voordeur zijn nog 
meer kasten. 

65

In deze kasten kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

In één van de kasten staat een doos met speelgoed. Ik mag met dit 
speelgoed spelen tijdens mijn verblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Achter 1 van de deuren in deze kast zit een koelkast. In deze 
koelkast is een klein diepvriesvak.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

In het midden van de ruimte staat een keukentafel. Aan deze tafel 
staan 4 stoelen.

Achter de eettafel is de zithoek. In de zithoek staan 2 salontafels, 
enkele zetels, een lamp en plant.

66

In de kast zit ook kuismateriaal. Er is een stofzuiger, borstel, 
emmer, dweil en trekker.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de zetels liggen enkele kussens.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

67

In de zithoek is een televisie.

Deze televisie kan ik verdraaien zoals ik wil. Ik ben voorzichtig 
wanneer ik de televisie verdraai.

Aan de muur in de zithoek hangt een schilderij.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

68

Naast de televisie is een plank. Op deze plank ligt een 
informatiemap.

In deze informatiemap staat meer informatie over mijn verblijf, 
de wificode en activiteiten die ik in de buurt van Casa Ametza kan 
doen. 

Via de schuifdeur in de zithoek kan ik naar het terras en de tuin 
gaan. Ik kan meer lezen over het terras en de tuin op pagina 131 
van het stappenplan. 

Er zijn 2 deuren aan de rechterkant van de kamer. Dit zijn de 
deuren naar de slaapkamers en badkamer. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de eerste deur. Via deze deur ga ik naar de eerste
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

69

Dit is de eerste slaapkamer.

In deze slaapkamer staat een stapelbed en een eenpersoonsbed.

Als ik lakens gehuurd heb bij Casa Ametza zullen deze op mijn bed 
klaarliggen. Deze kunnen er anders uitzien dat op de foto 
hiernaast. Dat is oké. Ik zal zelf mijn bed nog moeten opmaken. Ik 
kan ook vragen aan een begeleider om mij te helpen.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan 
deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Naast de kast staat een wasrek.

70



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Aan de muur hangt een kapstok.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

In deze kamer is een groot raam.

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

71



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de tweede deur. Via deze deur ga ik naar de tweede 
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Dit is de tweede slaapkamer.

72

In deze slaapkamer staat een eenpersoonsbed. 

In deze slaapkamer staat ook een zorgbed. Als ik nog een zorgbed 
nodig heb, laat ik dit op voorhand weten aan de medewerker van 
Casa Ametza.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

73

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In deze slaapkamer is een groot raam. Dit raam kijkt uit op het 
terras en de tuin.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

74

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

Dit is de badkamer. De badkamer is tussen de 2 slaapkamers. Het 
licht in de badkamer gaat automatisch aan als ik in de badkamer 
binnen kom.

De deuren van de badkamer zijn 
schuifdeuren. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Ik kan de deuren van de badkamer op slot doen als ik dat wil.

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Aan de ene kant van de badkamer zijn 2 lavabo’s, een kast en een 
grote spiegel.

75

Aan de andere kant van de badkamer is een toilet.

Er is ook een douche aan de andere kant van de badkamer. 
Deze douche heeft een losse douchekop en is rolstoeltoegankelijk. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

In de douche is een stoeltje dat ik kan openklappen. 

De tegels in de badkamer zijn wit.

76

De ventilator in de badkamer heeft 3 standen. Ik kan zelf kiezen op 
welke stand ik de ventilator zet.

Dit is de voordeur van mijn vakantieverblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Deze voordeur kan ik op slot doen met een gewone sleutel. Als ik 
dat wil, vraag ik aan de medewerker van Casa Ametza of ik deze 
sleutel mag hebben. Deze sleutel zit niet standaard op de deur als 
ik toekom. Als ik de sleutel heb gekregen, laat ik deze altijd op de 
deur zitten. Zo hou ik rekening met de brandveiligheid.

Sommige muren in mijn 
vakantieverblijf zijn wit. 
Andere muren bestaan uit licht 
hout.

77

De vloer bestaat uit beige tegels met grijze spikkels.

Ik kan terug naar buiten gaan via de glazen voordeur.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET RODE VAKANTIEVERBLIJF

Als ik het vakantieverblijf verlaat, kan ik bijna alle lichten uitdoen 
met de grote schakelaar aan de rechterkant. Er is 1 licht dat niet 
uitgaat als ik op deze knop druk. Daarom moet ik ook altijd op de 
kleine schakelaar drukken.

78



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In Casa Ametza zijn 6 vakantieverblijven. Elk vakantieverblijf heeft 
een kleur. Deze kleur komt overeen met de voordeur en de 
kleuren in het vakantieverblijf.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Alle vakantieverblijven liggen naast elkaar. Ik verblijf in het groene 
vakantieverblijf. Dit is het vakantieverblijf voor mensen met een 
visuele beperking. Dat wil zeggen dat de kookplaat draaiknoppen 
heeft en er rond de stopcontacten en de lichtshakelaars zwarte 
omlijstingen voor extra contrast. Ook mensen zonder een visuele 
beperking kunnen in dit vakantieverblijf overnachten. 

Dit is de voordeur van het groene vakantieverblijf.

Om de deur te openen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel hou ik 
voor het zwarte bakje boven de deurklink. Zo zal het slot 
opengaan. Ik kan nu de deur openen via de deurklink.

79



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Als er al iemand in het vakantieverblijf is, kan ik ook altijd 
aanbellen.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Ik ben in het groene vakantieverblijf.

Dit is een vakantieverblijf voor 4 personen.

Links van de voordeur is de keuken.

80



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de keuken staat een microgolfoven. 

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Op het aanrecht is een elektrische kookplaat met draaiknoppen. 
Op deze kookplaat kunnen 4 potten of pannen staan.

Naast de kookplaat is de gootsteen.

81

Op het aanrecht staan ook een waterkoker en koffiezetapparaat.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Onder het aanrecht staan de vuilbakken. Ik doe mijn best om te 
sorteren tijdens mijn verblijf. Op de verschillende vuilbakken staan 
afbeeldingen van wat er in welke vuilbak moet.

Onder het aanrecht is een vaatwasmachine. Ik breng zelf 
afwasblokjes mee om in de vaatwas te steken.

In de lade onder het aanrecht 
ligt het bestek.

82

In een andere lade kan ik de kookpotten en pannen vinden.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de kasten boven het aanrecht staan glazen, borden, tassen, 
kommen en zoveel meer.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Tegenover de keuken aan de rechterkant van de voordeur zijn nog 
meer kasten. 

83

In deze kasten kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

In één van de kasten staat een doos met speelgoed. Ik mag met dit 
speelgoed spelen tijdens mijn verblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Achter 1 van de deuren in deze kast zit een koelkast. In deze 
koelkast is een klein diepvriesvak.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

In het midden van de ruimte staat een keukentafel. Aan deze tafel 
staan 4 stoelen.

Achter de eettafel is de zithoek. In de zithoek staan 2 salontafels, 
enkele zetels, een lamp en plant.

84

In de kast zit ook kuismateriaal. Er is een stofzuiger, borstel, 
emmer, dweil en trekker.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de zetels liggen enkele kussens.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

85

In de zithoek is een televisie.

Deze televisie kan ik verdraaien zoals ik wil. Ik ben voorzichtig 
wanneer ik de televisie verdraai.

Aan de muur in de zithoek hangt een schilderij.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

86

Naast de televisie is een plank. Op deze plank ligt een 
informatiemap.

In deze informatiemap staat meer informatie over mijn verblijf, 
de wificode en activiteiten die ik in de buurt van Casa Ametza kan 
doen. 

Via de schuifdeur in de zithoek kan ik naar het terras en de tuin 
gaan. Ik kan meer lezen over het terras en de tuin op pagina 131 
van het stappenplan. 

Er zijn 2 deuren aan de rechterkant van de kamer. Dit zijn de 
deuren naar de slaapkamers en badkamer. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Dit is de eerste deur. Via deze deur ga ik naar de eerste
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

87

Dit is de eerste slaapkamer.

In deze slaapkamer staan een stapelbed en een eenpersoonsbed.

Als ik lakens gehuurd heb bij Casa Ametza zullen deze op mijn bed 
klaarliggen. Deze kunnen er anders uitzien dat op de foto 
hiernaast. Dat is oké. Ik zal zelf mijn bed nog moeten opmaken. Ik 
kan ook vragen aan een begeleider om mij te helpen.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan 
deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Naast de kast staat een wasrek.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Aan de muur hangt een kapstok.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

In deze kamer is een groot raam.

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.
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Dit is de tweede deur. Via deze deur ga ik naar de tweede 
slaapkamer.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Dit is de tweede slaapkamer.

90

In deze slaapkamer staat een eenpersoonsbed. 

In deze slaapkamer staat ook een zorgbed. Als ik nog een zorgbed 
nodig heb, laat ik dit op voorhand weten aan de medewerker van 
Casa Ametza.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

91

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In deze slaapkamer is een groot raam. Dit raam kijkt uit op het 
terras en de tuin.
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IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

92

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

Dit is de badkamer. De badkamer is tussen de 2 slaapkamers. Het 
licht in de badkamer gaat automatisch aan als ik in de badkamer 
binnen kom.

De deuren van de badkamer zijn 
schuifdeuren. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Ik kan de deuren van de badkamer op slot doen als ik dat wil.

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Aan de ene kant van de badkamer zijn 2 lavabo’s, een kast en een 
grote spiegel.

93

Aan de andere kant van de badkamer is een toilet.

Er is ook een douche aan de andere kant van de badkamer. 
Deze douche heeft een losse douchekop en is rolstoeltoegankelijk. 
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IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

In de douche is een stoeltje dat ik kan openklappen. 

De tegels in de badkamer zijn wit.

94

De ventilator in de badkamer heeft 3 standen. Ik kan zelf kiezen op 
welke stand ik de ventilator zet.

Dit is de voordeur van mijn vakantieverblijf.
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IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Deze voordeur kan ik op slot doen met een gewone sleutel. Als ik 
dat wil, vraag ik aan de medewerker van Casa Ametza of ik deze 
sleutel mag hebben. Deze sleutel zit niet standaard op de deur als 
ik toekom. Als ik de sleutel heb gekregen, laat ik deze altijd op de 
deur zitten. Zo hou ik rekening met de brandveiligheid.

Sommige muren in mijn 
vakantieverblijf zijn wit. 
Andere muren bestaan uit licht 
hout.
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De vloer bestaat uit beige tegels met grijze spikkels.

Ik kan terug naar buiten gaan via de glazen voordeur.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET GROENE VAKANTIEVERBLIJF

Als ik het vakantieverblijf verlaat, kan ik bijna alle lichten uitdoen 
met de grote schakelaar aan de rechterkant. Er is 1 licht dat niet 
uitgaat als ik op deze knop druk. Daarom moet ik ook altijd op de 
kleine schakelaar drukken.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In Casa Ametza zijn 6 vakantieverblijven. Elk vakantieverblijf heeft 
een kleur. Deze kleur komt overeen met de voordeur en de 
kleuren in het vakantieverblijf.

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

Alle vakantieverblijven liggen naast elkaar. Ik verblijf in het blauwe 
vakantieverblijf. Dit is een vakantieverblijf voor mensen met een 
auditieve beperking. Dat wil zeggen dat er ringleiding aanwezig is. 
Ook mensen zonder een auditieve beperking kunnen overnachten 
in dit vakantieverblijf.

Dit is de voordeur van het blauwe vakantieverblijf.

Om de deur te openen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel hou ik 
voor het zwarte bakje boven de deurklink. Zo zal het slot 
opengaan. Ik kan nu de deur openen via de deurklink.
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Als er al iemand in het vakantieverblijf is, kan ik ook altijd 
aanbellen.

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

Ik ben in het blauwe vakantieverblijf.

Dit is een vakantieverblijf voor 6 personen.

Links van de voordeur is de keuken.
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MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de keuken staat een microgolfoven. 

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

Op het aanrecht is een elektrische kookplaat. Op deze kookplaat 
kunnen 4 potten of pannen staan.

Naast de kookplaat is de gootsteen.
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Op het aanrecht staan ook een waterkoker en koffiezetapparaat.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

Onder het aanrecht staan de vuilbakken. Ik doe mijn best om te 
sorteren tijdens mijn verblijf. Op de verschillende vuilbakken staan 
afbeeldingen van wat er in welke vuilbak moet.

Onder het aanrecht is een vaatwasmachine. Ik breng zelf 
afwasblokjes mee om in de vaatwas te steken.

In de lade onder het aanrecht 
ligt het bestek.

100

In een andere lade kan ik de kookpotten en pannen vinden.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In de kasten boven het aanrecht 
staan glazen, borden, tassen, 
kommen en zoveel meer.

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

Tegenover de keuken aan de rechterkant van de voordeur zijn nog 
meer kasten. 
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In deze kasten kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

In één van de kasten staat een doos met speelgoed. Ik mag met dit 
speelgoed spelen tijdens mijn verblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Achter 1 van de deuren in deze kast zit een koelkast. In deze 
koelkast is een klein diepvriesvak.

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

In het midden van de ruimte staat een keukentafel. Aan deze tafel 
staan 6 stoelen.

Achter de eettafel is de zithoek. In de zithoek staan 2 salontafels, 
enkele zetels, een lamp en plant.
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In de kast zit ook kuismateriaal. Er is een stofzuiger, borstel, 
emmer, dweil en trekker.
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In de zetels liggen enkele kussens.

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

103

In de zithoek is een televisie.

Deze televisie kan ik verdraaien zoals ik wil. Ik ben voorzichtig 
wanneer ik de televisie verdraai.

Aan de muur in de zithoek hangt een schilderij.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

104

Naast de televisie is een plank. Op deze plank ligt een 
informatiemap.

In deze informatiemap staat meer informatie over mijn verblijf, 
de wificode en activiteiten die ik in de buurt van Casa Ametza kan 
doen. 

Via de schuifdeur in de zithoek kan ik naar het terras en de tuin 
gaan. Ik kan meer lezen over het terras en de tuin op pagina 131 
van het stappenplan. 

Er zijn 2 deuren aan de rechterkant van de kamer. Dit zijn de 
deuren naar de slaapkamers en badkamer. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Via de eerste deur ga ik naar de eerste slaapkamer. Hier staan 2 
stapelbedden. Er kunnen dus 4 mensen in deze slaapkamer 
slapen. 

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

105

Als ik lakens gehuurd heb bij Casa Ametza zullen deze op mijn bed 
klaarliggen. Deze kunnen er anders uitzien dat op de foto 
hiernaast. Dat is oké. Ik zal zelf mijn bed nog moeten opmaken. Ik 
kan ook vragen aan een begeleider om mij te helpen.

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan 
deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Naast de kast staat een wasrek.
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Aan de muur hangt een kapstok.

In deze kamer is een groot raam.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.
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Dit is de tweede slaapkamer.

In deze slaapkamer staat een eenpersoonsbed. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

108

In deze slaapkamer staat ook een zorgbed. Als ik nog een zorgbed 
nodig heb, laat ik dit op voorhand weten aan de medewerker van 
Casa Ametza.

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

109

In deze slaapkamer is een groot raam. Dit raam kijkt uit op het 
terras en de tuin.

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

Dit is de badkamer. De badkamer is tussen de 2 slaapkamers. Het 
licht in de badkamer gaat automatisch aan als ik in de badkamer 
binnen kom.
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IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

110

De deuren van de badkamer zijn 
schuifdeuren. 

Ik kan de deuren van de badkamer op slot doen als ik dat wil.

Aan de ene kant van de badkamer zijn 2 lavabo’s, een kast en een 
grote spiegel.

Aan de andere kant van de badkamer is een toilet.
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IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

111

Er is ook een douche aan de andere kant van de badkamer. 
Deze douche heeft een losse douchekop en is rolstoeltoegankelijk. 

In de douche is een stoeltje dat ik kan openklappen. 

De tegels in de badkamer zijn wit.

De ventilator in de badkamer heeft 3 standen. Ik kan zelf kiezen op 
welke stand ik de ventilator zet.
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IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

112

Dit is de voordeur van mijn vakantieverblijf.

Deze voordeur kan ik op slot doen met een gewone sleutel. Als ik 
dat wil, vraag ik aan de medewerker van Casa Ametza of ik deze 
sleutel mag hebben. Deze sleutel zit niet standaard op de deur als 
ik toekom. Als ik de sleutel heb gekregen, laat ik deze altijd op de 
deur zitten. Zo hou ik rekening met de brandveiligheid.

Sommige muren in mijn 
vakantieverblijf zijn wit. 
Andere muren bestaan uit licht 
hout.

De vloer bestaat uit beige tegels met grijze spikkels.
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IK VERBLIJF IN HET BLAUWE VAKANTIEVERBLIJF

113

Ik kan terug naar buiten gaan via de glazen voordeur.

Als ik het vakantieverblijf verlaat, kan ik bijna alle lichten uitdoen 
met de grote schakelaar aan de rechterkant. Er is 1 licht dat niet 
uitgaat als ik op deze knop druk. Daarom moet ik ook altijd op de 
kleine schakelaar drukken.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

In Casa Ametza zijn 6 vakantieverblijven. Elk vakantieverblijf heeft 
een kleur. Deze kleur komt overeen met de voordeur en de 
kleuren in het vakantieverblijf.

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

Alle vakantieverblijven liggen naast elkaar. Ik verblijf in het oranje 
vakantieverblijf. Dit is een rolstoeltoegankelijk vakantieverblijf met 
ligbad en plafondlift in de badkamer. 

Dit is de voordeur van het oranje vakantieverblijf.

Om de deur te openen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel hou ik 
voor het zwarte bakje boven de deurklink. Zo zal het slot 
opengaan. Ik kan nu de deur openen via de deurklink.
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Als er al iemand in het vakantieverblijf is, kan ik ook altijd 
aanbellen.

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

Ik ben in het oranje vakantieverblijf.

Dit is een vakantieverblijf voor 6 personen.

Links van de voordeur is de keuken.
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In de keuken staat een microgolfoven. 

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

Op het aanrecht is een elektrische kookplaat. Op deze kookplaat 
kunnen 4 potten of pannen staan.

Naast de kookplaat is de gootsteen.
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Op het aanrecht staan ook een waterkoker en koffiezetapparaat.
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

Onder het aanrecht staan de vuilbakken. Ik doe mijn best om te 
sorteren tijdens mijn verblijf. Op de verschillende vuilbakken staan 
afbeeldingen van wat er in welke vuilbak moet.

Onder het aanrecht is een vaatwasmachine. Ik breng zelf 
afwasblokjes mee om in de vaatwas te steken.

In de lade onder het aanrecht 
ligt het bestek.
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In een andere lade kan ik de kookpotten en pannen vinden.
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In de kasten boven het aanrecht 
staan glazen, borden, tassen, 
kommen en zoveel meer.

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

Tegenover de keuken aan de rechterkant van de voordeur zijn nog 
meer kasten. 
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In deze kasten kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

In één van de kasten staat een doos met speelgoed. Ik mag met dit 
speelgoed spelen tijdens mijn verblijf.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

Achter 1 van de deuren in deze kast zit een koelkast. In deze 
koelkast is een klein diepvriesvak.

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

In het midden van de ruimte staat een keukentafel. Aan deze tafel 
staan 4 stoelen.

Achter de eettafel is de zithoek. In de zithoek staan 2 salontafels, 
enkele zetels, een lamp en plant.

119

In de kast zit ook kuismateriaal. Er is een stofzuiger, borstel, 
emmer, dweil en trekker.
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In de zetels liggen enkele kussens.

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF
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In de zithoek is een televisie.

Deze televisie kan ik verdraaien zoals ik wil. Ik ben voorzichtig 
wanneer ik de televisie verdraai.

Aan de muur in de zithoek hangt een schilderij.
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

121

Naast de televisie is een plank. Op deze plank ligt een 
informatiemap.

In deze informatiemap staat meer informatie over mijn verblijf, 
de wificode en activiteiten die ik in de buurt van Casa Ametza kan 
doen. 

Via de schuifdeur in de zithoek kan ik naar het terras en de tuin 
gaan. Ik kan meer lezen over het terras en de tuin op pagina 131 
van het stappenplan. 

Er zijn 2 deuren aan de rechterkant van de kamer. Dit zijn de 
deuren naar de slaapkamers en badkamer. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

122

Via de eerste deur ga ik naar de eerste slaapkamer. Hier staan 2 
stapelbedden. Er kunnen dus 4 mensen in deze slaapkamer 
slapen. 

Als ik lakens gehuurd heb bij Casa Ametza zullen deze op mijn bed 
klaarliggen. Deze kunnen er anders uitzien dat op de foto 
hiernaast. Dat is oké. Ik zal zelf mijn bed nog moeten opmaken. Ik 
kan ook vragen aan een begeleider om mij te helpen.

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

123

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan 
deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Naast de kast staat een wasrek.

Aan de muur hangt een kapstok.

In deze kamer is een groot raam.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.
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Dit is de tweede slaapkamer.

In deze slaapkamer staat een eenpersoonsbed. 
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

125

In deze slaapkamer staat ook een zorgbed. Als ik nog een zorgbed 
nodig heb, laat ik dit op voorhand weten aan de medewerker van 
Casa Ametza.

Bij elk bed zijn 2 stopcontacten en een nachtlampje.

Als het donker is, kan ik de schakelaar van het nachtlampje goed 
zien. De schakelaar straalt een klein licht uit.

In de slaapkamer is een kast. Hier kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. In deze kast liggen ook kussens en dekens. Ik kan deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF
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In deze slaapkamer is een groot raam. Dit raam kijkt uit op het 
terras en de tuin.

Voor het raam hangt een gordijn. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn in de kamer.

Aan de andere kant van de slaapkamer is een schuifdeur. Via deze 
schuifdeur kan ik naar de badkamer gaan.

Dit is de badkamer. De badkamer is tussen de 2 slaapkamers. Het 
licht in de badkamer gaat automatisch aan als ik in de badkamer 
binnen kom.De deuren van de badkamer zijn schuifdeuren. 
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

127

Ik kan de deuren van de badkamer op slot doen als ik dat wil.

Aan de ene kant van de badkamer zijn 2 lavabo’s, een kast en een 
grote spiegel.

Aan de andere kant van de badkamer is een toilet en een ligbad.

Dit is het ligbad.
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

128

In de badkamer is een plafondlift aanwezig. Als ik niet goed weet 
hoe ik deze moet gebruiken, kan ik uitleg vragen aan een 
medewerker van Casa Ametza.

De tegels in de badkamer zijn wit.

De ventilator in de badkamer heeft 3 standen. Ik kan zelf kiezen op 
welke stand ik de ventilator zet.

Dit is de voordeur van mijn vakantieverblijf.
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IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

129

Deze voordeur kan ik op slot doen met een gewone sleutel. Als ik 
dat wil, vraag ik aan de medewerker van Casa Ametza of ik deze 
sleutel mag hebben. Deze sleutel zit niet standaard op de deur als 
ik toekom. Als ik de sleutel heb gekregen, laat ik deze altijd op de 
deur zitten. Zo hou ik rekening met de brandveiligheid.

Sommige muren in mijn 
vakantieverblijf zijn wit. 
Andere muren bestaan uit licht 
hout.

De vloer bestaat uit beige tegels met grijze spikkels.

Ik kan terug naar buiten gaan via de glazen voordeur.



MIJN VERBLIJF IN CASA AMETZA

IK VERBLIJF IN HET ORANJE VAKANTIEVERBLIJF

130

Als ik het vakantieverblijf verlaat, kan ik bijna alle lichten uitdoen 
met de grote schakelaar aan de rechterkant. Er is 1 licht dat niet 
uitgaat als ik op deze knop druk. Daarom moet ik ook altijd op de 
kleine schakelaar drukken.



MIJN VERBLIJF

DE TUIN

Elk vakantieverblijf heeft een eigen terras. Ik ga naar het terras via 
de schuifdeur in de zithoek.
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Dit is het terras. Op elk 
terras staan een 
parasol, een tuintafel 
en enkele stoelen.

Via het terras kan ik naar de gemeenschappelijke tuin van Casa 
Ametza gaan.

In deze tuin komen alle 6 de vakantieverblijven samen. Ik zal de 
tuin dus delen met de andere gasten. Dat is oké.



MIJN VERBLIJF

DE TUIN
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De tuin is afgesloten door een haag en hek. Dit hek is altijd dicht, 
maar niet op slot. 
Soms kan het zijn dat dit hek op slot is. Dat is oké. Ik kan een 
sleutel vragen aan een medewerker van Casa Ametza. 
Als dat voor mij belangrijk is, kan ik ook vragen aan een 
medewerker van Casa Ametza om het hek altijd op slot te doen.  

Ik kan het hek open doen met de sleutel die ik krijg tijdens het 
inchecken. Ik let er op dat ik het hek altijd sluit achter me. 
Zo kunnen de jonge kinderen niet weglopen.

Achter het hek is een groot veld. Hier mag ik ook op spelen als 
ik dat wil. Op dit veld staat een voetbalgoal. Soms kan het zijn 
dat andere kinderen of volwassenen ook spelen op dit veld. Dat is 
oké. Ik kan vragen om mee te spelen of ik wacht geduldig tot het 
veld vrij is.



MIJN VERBLIJF

OVERIGE FACILITEITEN RONDOM CASA AMETZA

Naast Casa Ametza is een zwembad. Dit zwembad heet de 
Sportoase. Tijdens mijn verblijf in Casa Ametza kan ik hier komen 
zwemmen als ik dat wil. In dit zwembad zijn enkel aansluitende 
zwemkleren toegelaten. Ik mag dus geen losse zwemshort
aandoen. 

Ik kan op voorhand tickets reserveren voor mijn zwembadbezoek 
bij Casa Ametza. Als ik dat doe voor de start van mijn verblijf, krijg 
ik korting. Dan betaal ik 4,10 euro in plaats van 5,80 euro. Als ik 
tijdens mijn verblijf in Casa Ametza beslis om toch nog te gaan 
zwemmen, bestel ik mijn tickets ook best bij de medewerkers van 
het vakantieverblijf. Dan betaal ik 5,10 euro per persoon in plaats 
van 5,80. Dit bedrag hoef ik niet cash te betalen. Het wordt 
automatisch afgetrokken van de waarborg.
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De tarieven van het zwembad veranderen elk jaar. Het kan dus zijn 
dat de tarieven hierboven niet correct zijn. Dat is oké. 
Meer informatie over het zwembad kan ik vinden op deze 
website: https://www.sportoase.be/nl/elshout

Ik kan zwembadtickets bestellen tijdens de openingsuren van de 
receptie. Ik ga mijn tickets ook ophalen aan de receptie in het 
hoofdgebouw.



MIJN VERBLIJF

OVERIGE FACILITEITEN RONDOM CASA AMETZA

Rondom Casa Ametza is een groot park. Dit is het gemeentepark 
van Brasschaat. Hier kan ik veel wandelen als ik dat wil. 
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MIJN VERBLIJF

AFVALSORTERING

Ik doe mijn best om het afval in mijn vakantieverblijf te sorteren.
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Als mijn vuilbak vol is, breng ik deze naar de receptie in het 
hoofdgebouw. Een medewerker van Casa Ametza zal mijn vuilbak 
ledigen.

Ik kan zelf mijn compostafval in de groene bak tegenover de 
schuifdeur van het hoofdgebouw doen.



MIJN VERBLIJF

DE FIETSENSTALLING

Bij Casa Ametza is een afgesloten fietsenstalling. Tijdens mijn
verblijf mag ik hier gebruik van maken. 

De fietsenstalling is aan de linkerkant van de vakantieverblijven. 
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De poort van de fietsenstalling is altijd gesloten. 

Ik kan de sleutel gaan vragen aan een medewerker van 
Casa Ametza. Daarvoor ga ik naar de receptie van het 
hoofdgebouw. 



CASA AMETZA 

DE FIETSENSTALLING

Als ik de sleutel heb gekregen, kan ik mijn fiets in de fietsenstalling 
plaatsen. Ik mag de sleutel tijdens mijn verblijf bijhouden. 
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MIJN VERBLIJF

AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM CASA AMETZA

Rondom Casa Ametza zijn er enkele activiteiten die ik kan doen 
met stappenplan van Toerisme voor Autisme. Hieronder worden 
deze activiteiten opgesomd. 
De stappenplannen voor deze activiteiten kan je gratis 
downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be

In de buurt van Casa Ametza kan je naar Kinderboerderij Mikerf 
gaan. 
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In de buurt van Casa Ametza kan je naar Arboretum Kalmthout 
gaan. 

In de buurt van Casa Ametza kan je naar Lindepaviljoen Zoersel 
gaan. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

IK GA WEG UIT CASA AMETZA

Mijn verblijf in Casa Ametza zit er op. Het is tijd om naar huis te 
gaan. Ik maak mijn valies. 

Ik kuis het vakantieverblijf. Ik kan hiervoor kuismateriaal nemen 
uit de houten kast aan de voordeur. 
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Ik kan er ook voor kiezen om het kuisen door een medewerker van 
Casa Ametza te laten doen. Dat laat ik op voorhand weten. Dan 
betaal ik 50 euro. Dit wordt afgetrokken van de waarborg.

Ik moet ten laatste uitchecken om 11 uur. Ik kan ook altijd vroeger 
uitchecken als ik dat wil. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

IK GA WEG UIT CASA AMETZA

 Ik spreek een uur af waarop de conciërge Dieter naar mijn 
vakantieverblijf zal komen. Zo kan ik uitchecken. Soms kan het zijn 
dat Dieter niet aanwezig is. Dan zal een andere medewerker 
komen. Dat is oké.

Ik heb afgesproken om rond …………. uur uit te checken.

140

Ik wacht tot Dieter naar me toe komt. 

Ik zeg dat ik graag zou uitchecken. Ik vertel ook hoe mijn verblijf 
was. Dieter kijkt samen met mij of alles in het vakantieverblijf in 
orde is.



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

IK GA WEG UIT CASA AMETZA

Ik geef mijn sleutels terug aan Dieter. 
Het kan zijn dat de sleutels er anders 
uitzien dan op de foto. Dat is oké.
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Ik neem afscheid van Dieter en vertrek. 

De waarborg wordt na mijn verblijf teruggestort. 



DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik doe mijn best om te vertrekken uit Casa Ametza om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem. 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar huis. 

Het kan zijn dat we iets minder lang of langer onderweg zijn. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik stap van Casa Ametza naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. Ik moet ongeveer …………… minuten 

wandelen.

Ik stap op de trein. 

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

Ik stap over in het station van …………………………………………………… 

of in de stations van .......................................................................

...................................................................................................

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap af aan de halte …………………………………………………………………

Ik stap op de bus. Ik stap uit aan het station van …………………………
…………………………………………………………………….. 
De rit duurt ongeveer …………….. minuten.



DE TERUGWEG

Ik stap van Casa Ametza naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat.

IK GA MET DE AUTO
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Ik mag mijn auto voor de deur van mijn vakantieverblijf 
parkeren om de auto in te laden.

Ik ga met de auto naar 

...…………………………………………………………………………..(bestemming).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

Ik stap van Casa Ametza naar de bushalte van de bus met nummer 

…………….. Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………….…………..……………. (bestemming)

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS
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Ik ga naar de fietsenstalling met een medewerker van Casa 

Ametza. De medewerker doet de poort van de fietsenstalling 

open. 

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open. Ik ga met de fiets 

naar ……………………………….....………………………………. (bestemming).  



DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(bestemming).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn verblijf er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. 
Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fijne 

vakantie van. 
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